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Návrh na uznesenie:  

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa  07. 02. 2019  prerokovalo a 
  
 
súhlasí: 
 
- s prevodom práv a povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy o prevode práv a povinností zo 
dňa 20. 12. 2018, uzatvorenej medzi prevodcom, Annou Biharyovou,  bytom v Seredi, 
Strednočepeňská č. 1836/2 a nadobúdateľom Dominikou Horvátovou, bytom v Seredi, 
Strednočepeňská č. 1836/2, predmetom ktorej je prevod práv a povinností, záväzkov  
a oprávnení, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy č. 58/2017 zo dňa 24. 04. 2017, uzatvorenej 
medzi predávajúcim mestom Sereď a kupujúcimi Annou Biharyovou a Tiborom Biharym. 
 
 
 



Dôvodová správa: 

 
     Právny a majetkový referát Mestského úradu v Seredi predkladá na rokovanie Mestského 
zastupiteľstva v Seredi návrh na zmenu uznesenia o prevode nehnuteľného majetku: 
 

     Mestské zastupiteľstvo v Seredi dňa  09. 02. 2017, uznesením číslo 24/2017, schválilo 
prevod pozemku v k. ú. Stredný Čepeň manželom Tiborovi a Anne Biharyovým.  Manželia 
podpísali kúpnu zmluvu. Skôr, ako bola uhradená celá kúpna cena a podaný návrh na vklad 
do katastra nehnuteľností, jeden z manželov, Tibor Bihary, zomrel.  Dedičkou rodinného 
domu,  pod ktorým sa predmetný pozemok nachádza, sa stala Anna Biharyová. 
   Dňa 27. 12. 2018 bolo mestu doručené oznámenie o postúpení práv z Kúpnej zmluvy č. 
58/2017. Z oznámenia vyplynulo, že Anna Biharyová previedla svoje práva a povinnosti 
z kúpnej zmluvy na maloletú osobu, Dominiku Horvátovú, bytom v Seredi, Strednočepeňská 
1836/2, čím vstúpila do postavenia kupujúceho v kúpnej zmluve č. 58/2017. 
     Súčasne s uvedeným oznámením pani Biharyová požiadala o schválenie uvedenej 
záležitosti z dôvodu zápisu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. 
  



Anna Biharyová 

.... ! 

·--·-· 

926 01 Sereď, Strednočepenská 

Mesto Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

Vec: Oznámenie o postúpení práv z Kúpnej zmluvy č. 58/2017 

Podpísaná Anna Biharyová. A_.. ~ • - - - - - -- bytom 926 01 Sered', 

Strednočepenská č. 1836/2 a Tibor Bihary, .. · ., naposledy bytom 
926 01 Sereď, Strednočepenská č. 1836/2 na strane kupujúcich a Mesto Sereď na strane predávajúceho 
v súlade s Uznesením mestského zastupiteľstva Mesta Sereď č. 24/2017 zo dňa 9.2.2017 uzatvorili dňa 
24.4.2017 kúpnu zmluvu č . 58/2017 predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
evidovanej pre okres Galanta, Obec Sereď, k.ú . Stredný Čepeň na LV č. 591 a to parcely reg. 11 C" č. 198/2 -
zastavaná plocha a nádvorie, diel (2) vo výmere 194m2, pare. reg 11 C" č. 210/3 - záhrada, diel (4) vo výmere 
20m2 (ďalej len „Nehnuteľnosť") na základe geometrického plánu č. 8/2017 Petra Černého, overeného pod 
číslom 98/2017 dňa 8.2.2017 odčlenenej od pôvodnej parcely č. 163/101 -ostatná plocha registra 11 E" do 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov -kupujúcich za celkovú kúpnu cenu 3.210 eur a to v desiatich 
rovnomerných splátkach po 321 eur, splatených do 31.8.2018 (ďalej len 11 Kúpna zmluva"). 

Tibor Bihary, _ :-iaposledy bytom 926 01 Sereď, 

Strednočepenská č. 1836/2 zomrel dňa 07 .08.20J7 bez zanechania závetu. Univerzálnou dedičkou sa stala 
jeho manželka Anna Biharyová, ľ · . · .: - · , čím práva a povinnosti kupujúceho Tibora 
Byhariho z Kúpnej zmluvy prešli na dedičku Annu Biharyovú . Prikladáme Úmrtný list . 

Týmto Vám oznamujeme, že Anna Biharyová, ' , bytom 926 01 
Sereď, Strednočepenská č. 1836/2 ako kupujúca previedla Zmluvou o prevode práv a povinností zo dňa 
20.12.2018 (ďalej len „Zmluva o prevode práv") svoje práva a povinnosti z Kúnnej zmluvy na maloletú 
osobu , Dominiku Horvátovú, . bytom 926 01 Sereď, 

Strednočepenská č. 1836/2 (ďalej len „Nadobúdate!'"), čím táto osoba vstúpila do postavenia kupujúceho 
v Kúpnej zmluve. Zmluvu o prevode práv prikladáme. 

Zároveň Vás žiadame, aby Mestské zastupiteľstvo prejednalo a schválilo uvedenú záležitosť a z dôvodu 
procesu zápisu vlastníckeho práva k Nehnutel'nosti do katastra nehnuteľností v prospech Nadobúdateľa 
prijalo uznesenie v uvedenej veci. 

Následne Vás žiadame aby Mesto Sereď zaslalo podpísané prijaté uznesenie Mestského zastupiteľstva na 
adresu uvedenú v záhlaví, aby sa mohol podať návrh na schválenie právneho úkonu súdom a následne 
návrh na zápis vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti v prospech Nadobúdateľa . 

~ v Seredi 20.12.2018 Prílohy: lx Úmrtný list, lx Zmluva o prevode práv 
a povinností zo dňa 20.12.2018 
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Anna Biharyová 
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